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Já experimentou
Margarida Azevedo

O deleite na visita a um doente, que por acaso até nem conhece,
que o recebe com um sorriso estupefacto?
A surpresa na pesquisa do lado bom, ainda que por vezes
recôndito, de um (a) homem/mulher que considera vicioso (a)?
O sorriso por oferecer uma flor a quem da vida só recebe
amargura?
A tranquilidade em deixar para trás mágoas e dissabores?
O olhar penetrante de alguém arrependido de um ato menos
aceitável, porque você o justificou, percebendo que ele tem um
historial qualquer, mais ou menos bom?
Sentir o reconhecimento por ofertar a sua companhia a quem
vive só?
Ou então viver um momento sem espalhar os seus pontos de
vista sobre o outro, como se dele tudo soubesse?
Pôr em causa a sua opinião sobre qualquer coisa, alguém, uma
ocorrência que aos seus olhos tem um aspeto “deprimente”?
Interrogar-se a propósito da forma como está na sua religião,
igreja ou doutrina?
Saber se está a cumprir com os requisitos que espera de si, como
por exemplo, se a sua ação não difere do seu pensamento, se a
sua aparência não difere do seu íntimo?
Pensar que se morresse agora mesmo, que tipo de mundo o
esperaria?
Refletir como é a sua relação com Deus, com o outro e com a
vida?

Colocar as grandes questões: Em que medida sou um bom
exemplo para a humanidade? Que tipo de humanidade
represento? Qual o meu contributo para essa mesma
humanidade? O mundo ficou mais rico com a minha presença? A
espiritualidade ficou mais esclarecida?
Não é porque vai a todos os encontros, todos os simpósios,
congressos; não é porque ora a horas sempre certas, é pontual,
disciplinado, que tem a luz aos seus pés. Tudo isso faz falta, mas,
no contexto geral, é mero enfeite na sua vivência, na sua
natureza. Mera formalidade.
O verdadeiro problema insere-se no vasto mundo da
intencionalidade, o fito com que se move, o móbil que o faz
rodopiar de um lado para o outro. Pode ter toda a disciplina do
mundo, ser referenciado como um exemplo a seguir, tal como os
santos dos altares, ou os que são criados pelo inconsciente
coletivo, mas o seu íntimo pode estar a milhas, anos-luz dos seus
rótulos sociais, da sua religião, igreja ou doutrina.
É assim que se constroem os farrapos humanos, os super-homens,
os infalíveis. Presos nos altares da fama, na ribalta dos púlpitos,
na feitura de grandes prodígios, enganam até os escolhidos.
Todos(as) somos portadores de humanidade, todos(as) a
representamos. Preze a Deus que o façamos com dignidade.
Não é preciso dizer Deus. Não diga nada.
Dê o exemplo. Precisamos de exemplos.
Mostre-me o que é Deus para si. Preciso urgentemente que me
mostre a sua representação de Deus.

É que eu ainda estou cá muito em baixo.
Preciso que partilhe comigo a sua luz.

psicografia
Meu amigo
(o amigo é aquele que nos é tudo e para quem nós somos tudo. Por isso
te digo e repito; meu amigo),
O meu coração rejubila de alegria em todos os momentos,
nomeadamente quando me comunico aos homens através aqueles que
amo, e muito especialmente com quem me afinizo por semelhança de
caráter, de gostos, de sensibilidade.
Sei que sentes esta alegria, e outros também a sentem. A diferença
entre ti e os demais é que tu sabes que esta alegria que sentes vem de
mim, ao passo que os demais julgam-na deles.
Mas isso não importa; o que importa é que sintam a alegria.
Ah, como eu gosto da alegria!
Outrora gostava da alegria para beber, cantar, conviver com amigos;
hoje, Espírito que tomou consciência da sua responsabilidade e da
importância da mudança interior, gosto da alegria de amar, de trabalhar
por amar; de trabalhar pela beleza, de amar a beleza, gosto da alegria
de ter Deus no coração.
E continuo a gostar de pintar, de misturar cores, de tentar eternizar
momentos de belezas imorredouras, de agarrar estesias que
ultrapassam a capacidade de as expressar.
Como pinto também falo, mas o que melhor traduz o entendimento das
coisas é o sentimento que avassala a alma e extravasa o coração. Ah, a
alegria!
A alegria é terna, é cândida, é leve e ligeira como as brisas matutinas
nas nossas manhãs de despertares felizes sem se saber por quê.
A alegria, se queres, é um quadro vivo, onde as cores são sons e os
sons são cores, onde as formas se modificam e adquirem outros jeitos –
ah, plasticizar no fluido cósmico universal, isso é uma alegria que alegria
gera.
Amigo, não temas emprestar-me as tuas mãos. Pensa na alegria e não
ligues ao resto menor, porque a alegria o suplanta.
Como amiga, tenho necessidade de partilhar contigo esta minha alegria.
M.L.R./aps

A cura através da música
“A cura é o processo de restaurar o que perdemos; é um processo de
integração. Para as pessoas que se tenham separado da música, deixá-la entrar de
novo em suas vidas pode levar a uma incrível experiência de cura emocional.
(…) É frequente que as pessoas se acerquem de mim com lágrimas
nos olhos e um ar de confusão no rosto depois de seu primeiro círculo de tambores.
«Porque choro?», perguntam-me. «Não estou triste. Na realidade sou muito feliz.»
Uma experiência de cura geralmente é acompanhada de lágrimas, que se desatam
quando voltamos a conectar com algo que nos faltava, o que os psicólogos
denominam a dor do reencontro.
A dor do reencontro é um conceito complexo, assim que vou dar um
exemplo. Imagina que foste recolher um velho amigo ao aeroporto, alguém que fazia
muito tempo que não vias. No momento em que vos abraçais, chorais. Na realidade
é bastante ilógico, porque deverias chorar quando a pessoa se vai, não quando
chega. Mas normalmente não nos damos conta do que temos perdido até que o
recuperamos. Choramos no abraço, no momento do reencontro que encerra ao
mesmo tempo a vez da alegria e o reconhecimento da tristeza que havia gerado a
separação.
A música pode ser como um velho amigo que se havia afastado de
nossas vidas, que se havia retirado do lugar de nosso coração. Quando regressa,
volve a abraçar-nos com uma intensidade que nos chega até à medula. A cura é
instantânea.”
iChristine Stevens, Music Medicine - The Science and Spirit of Healing Yourself with
Sound
A partir da tradução espanhola La música como medicina – La curación a través del
sonido

Música e transformação
Sara Rodi

A música é desde sempre
companheira do homem. Aprendemos a
escutá-la na natureza e a reproduzi-la à nossa
imagem,
adicionando-lhe
palavras,
sentimento, dinâmica, vida das mais variadas
formas, espelho da nossa evolução e cultura.
Para Pitágoras, a música era
um símbolo de harmonia do cosmos, e para
nós, homens, um meio de alcançar o
equilíbrio interno. A ciência parece hoje
confirmar que a música interfere connosco de
múltiplas formas. Pode condicionar-nos ou
pode ser transformadora, se escolhermos
aquela que nos toca de forma especial.
Escolher a banda sonora para
o nosso dia-a-dia não é assim uma perca de
tempo. Pode ser até quanto baste para
reescrever de forma mais positiva um
importante capítulo da nossa história...

Poemas de Pentti S. (Espírito)

Primeiro poema
Notas de música
Jogos de pirilampos,
Amarelos, azuis, brancos,
Nas noites boreais.
Saltimbancos.
Notas de música
Fá-Sol-Lá-Si
Arritmias cardíacas
De malsãos sentimentos.
Pirilampos nos campos brancos,
Sóis à meia-noite,
Pirilampos música aos saltos.
Dança, dança, dança.
Pirilampos.
(Feliz!)

Suomussalmi
Uma vez em Suomussalmi houve uma batalha.
Ou duas, ou três,
Porque os homens quando se baralham
Fazem batalhas.
Que não são jogos de cartas,
Que também se baralham.
E depois de baralhadas – as cartas e as ideias –
Os homens guerreiam-se e matam-se
Na ânsia malsã de ganhar.
Em 1939 em Suomussalmi houve uma batalha.
Ou duas, ou três, mas foi em 1939.
Hodiernamente os homens já não se baralham:
São baralhados.
Tal qual um baralho de cartas.
E depois de baralhados o trunfo é batalhas.
Como em Suomussalmi, uma vez, em 1939.
Ora bolas p´ra isto.

Sem título
Não tenho autoridade para sermões de moral. Eu sei.
Por isso não sermoneio.
Mas posso rir do ridículo das coisas.
E rio. O riso além de livre é mais justo
Porque também serve como uma luva à medida àquele que ri
E o sermão de moral às vezes não serve a ninguém.
O sermão de moral só tem serventia plena
Quando não lhes dá riso ao ouvinte e ao proferidor.
Não tenho autoridade para sermões de moral,
Mas isto aqui tem todos os petrechos da sisudez.
Caramba, aburguesei-me sem me dar conta.
Ai que riso.

Amada
Amada. Há uma amada fada de neve –
Ou fada da neve, por ventura.
Não é gélida: é pura,
E por isso está na poesia (porventura reles)
Porque as amadas que se podem abraçar
Prendem-nos os braços
E não podemos escrever.
Amada, bem-amada (ou mal-amada?)
Que eu não sei se bem-me-quer
Ou que me desfolha se mal-me-quer.
Amada, sê fada da neve
Para que o sol, quando vier,
Te deixe continuar a viver.
No meu delírio lírio.
E açucena, amada.

O juiz interior. Reformulando conceitos
Arlindo Pinho
“Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo…”
“…porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa
leve, como quereis que Deus esqueça que, cada dia, tendes maior necessidade de
indulgência?...” (ESE Cap. X, item 15.)

Insistindo mais uma vez, sobre a necessidade do autoconhecimento e da
aceitação do patamar evolutivo em que cada um se encontra, tentaremos aqui
compreender que o mundo, e o certo ou errado que vemos em cada um ou cada coisa, o
bem ou o mal que vemos em cada ato, atitude, ou costume de um povo, pode não ser
igual para todos.
Cada um de nós tem dentro de si um juiz, que, vai julgar e julgar-se a si
próprio consoante aquilo que se foi enraizando na sua mente ao longo da sua vida, nas
várias reencarnações por que passou. Os costumes dos lugares onde viveu, as pessoas com
quem conviveu, e também daquilo que nesta própria existência viu ou lhe foi incutido
quando criança.
Assim, cada um vê o outro e o mundo em que vive á sua própria maneira,
no fundo, o mundo e as pessoas são aquilo e da maneira que cada um os vê, e que pode
não ser a verdadeira realidade, segundo as leis Naturais ou de Deus. Cada um vê a sua
própria realidade, e por isso, a necessidade de nos conhecermos e nos perdoarmos pelo
que possa ainda não estar bem em nós, compreendendo assim que também os outros
estarão nas mesmas condições, um pouco melhor ou um pouco pior, mas de qualquer
modo muito próximo, na certeza porem de que ninguém ainda é perfeito, e por isso, todos
estão ainda sujeitos a erros e falhas.
No último artigo, verificamos que um ser perfeccionista não quer dizer um
ser perfeito, e podemos concluir que aqueles que são viciados na perfeição, ou melhor no
perfeccionismo, sempre acham que podem fazer tudo melhor, e por isso também, rejeitam
tudo o que os outros fazem ou fizeram. Não aceitam suas limitações e não conseguem ver
que a perfeição existe em potencial dentro delas mesmas, mas que é um caminho longo a
ser percorrido com toda a naturalidade, aliás, como tudo na Natureza, sem saltos. Por não
terem compreendido isso, acabam por perder a oportunidade de um crescimento pessoal
e de desenvolvimento natural, gradativo e constante, que é a tática das leis que regem o
Universo.
Quando esperamos a perfeição em tudo e de imediato, confrontamo-nos
com coisas menos perfeitas de nossa natureza humana e sentimo-nos fatalmente
diminuídos e com um sentimento de fracasso.
Não tomar consciência das nossas limitações é como dizer que tanto nós
como os outros devêssemos já ser omniscientes e todos poderosos, e assim pensando,
quando surge a mais pequena falha, não a aceitamos e não perdoamos, nem
principalmente nos perdoamos a nós mesmos. Tantas vezes já ouvimos: “não me perdoo
por ter sido tão ingénuo em tal situação”; “tenho raiva de mim mesmo por ter aceitado tão
facilmente aquelas mentiras”; “deveria ter previsto estes problemas”. Tudo isto são formas
de expressarmos nossa culpa e mostrarmos que não nos perdoamos pelas nossas próprias
falhas. Tudo isto são exigências descabidas atribuídas às pessoas perfeccionistas.
“Amar o próximo como a nós mesmos”, é um dos principais mandamentos que Cristo nos
deixou. Como podemos amar os outros se não nos amamos? Se não somos capazes de
perdoar-nos, como podemos amar-nos?

Perdoar-nos resulta desse amor a nós mesmos, e é o pré-requisito para
podermos alcançar a plenitude do “bem viver”. Perdoar-nos, é conviver com a realidade
mais pura, não nos deixando envolver por ilusões fantasiosas de que já deveríamos ser
algo que ainda só está na imaginação; é compreender que os que nos rodeiam são
reflexos de nós mesmos, criações nossas que materializamos com nossos pensamentos e
convicções mais íntimas, ou pelo menos, a maneira como os vemos, ou o que eles

representam para nós.
No excerto em análise, “Perdoar
aos inimigos é pedir perdão para nós mesmos”,
significa que enquanto não nos libertarmos da
necessidade de punir e castigar o próximo (o
inimigo), não estamos ainda recebendo a dádiva
da compreensão para o auto perdão.
A falta de amor e até de estima
por nós mesmos, nasce precisamente por não
nos aceitarmos tal como somos, e por isso a
necessidade primária de nos conhecermos e nos
aceitarmos. Somente essa aceitação nos dará a
segurança para enfrentar os fatos e ocorrências
do dia-a-dia, mesmo que, aqueles que nos
cercam não entendam nossas melhores
intenções.
O perdão concede a paz de
espirito, mas não a conseguiremos alcançar se
estivermos presos ao desejo de dirigir os passos
de alguém, não respeitando a sua própria
maneira de ver e viver.
Teremos que compreender que
cada um de nós cumpre um destino que é só
seu, e que cada um dos outros tem suas atividades e maneiras de viver também
ajustadas só e apenas a eles. Exigir padrões de comportamento e modelos idealizados
por nós para nossos semelhantes, é puro desrespeito e incompreensão do mecanismo
da evolução espiritual. Admitir e aceitá-los como são, permite que também eles nos
aceitem e admitam como somos.
A tomada de consciência para a necessidade de nos mudarmos para
melhor, fazendo uma completa reforma interior, tem assim, para além de nos
autoconhecermos e nos aceitarmos, a necessidade do estudo, para compreendermos o
funcionamento das verdadeiras leis de Deus, Leis naturais ou da evolução espiritual, que
regem, não só a vida humana como toda a vida, em todo o Universo.
Conhecendo e compreendendo essas leis, permite-nos reformular todos
os nossos conceitos errados, que adquirimos ao longo das nossas experiencias de vida, e
nesta própria.
Nossas reações perante a vida não acontecem somente em função dos
estímulos ou acontecimentos exteriores, mas também e principalmente, da maneira
como percebemos e julgamos interiormente esses estímulos e acontecimentos. Na
verdade, captamos a realidade dos fatos com as nossas íntimas perceções,
desencadeando por consequência emoções pessoais que serão as bases da nossa
conduta e comportamento no futuro.

O mundo, assim como as pessoas e todo o resto, nossa forma de
reagir e avaliar as atitudes que tomamos em relação aos outros, conceituando-os
como bons ou maus, são determinados por um sistema de autocensura,
estruturado em nossos níveis de consciência mais profundos. Esse é o nosso juiz
interior, e é ele que vai sempre dizer como são os outros e o mundo, e é ele
precisamente quem necessita reformular seus conceitos, atualizar o avanço, as
descobertas, no fundo, a evolução que se deu e da qual ele não tomou
consciência.
Como se formou esse juiz?
Pois é, ele foi formado exclusivamente por nós, sobre bases e
conceitos que acumulamos nos tempos passados de vidas incontáveis e também
com nossos pais, familiares, professores, líderes religiosos, médico de família,
políticos mais relevantes, televisão e até com a sociedade no geral. De uma forma
mais sutil e quase inconsciente, também com informações assimiladas dos adultos
com quem convivemos durante alguns períodos da nossa vida. Por isso os
julgamentos e decisões desse juiz interno, nem sempre condizem com a realidade
perfeita dos fatos e das coisas.

Essa consciência critica, que faz os julgamentos sobre o que
fazemos, autocensurando ou auto aprovando, influencia-nos a agir de modo
idêntico ao que vimos os adultos agir sobre nós quando ainda crianças, punindo,
quando não nos comportávamos da maneira como aprendemos a ser justos e
corretos; aprovando e incentivando, quando agíamos dentro do que nos disseram
como sendo certo e decente.
Desse modo, nossos julgamentos são baseados no tipo de
informação e mensagens que temos acumulado através das diversas fases
evolutivas de nossa existência como almas imortais.
Por exemplo: se padrões muito severos de censura foram
estabelecidos por pais perfeccionistas enquanto eramos crianças ou nos foi
imposto um censo de justiça implacável, cheio de regulamentos e disciplinas
rígidas, provavelmente nos tornaremos em adultos inflexíveis e irredutíveis para
com os outros e até para com nós mesmos.
Compreendendo tudo isto, veremos que aquilo que para nós
consideramos muito mau e imperdoável, pode para outra qualquer pessoa, com
outros conceitos internos, ser muito natural ou até bom.
“Não julgueis para não serdes julgados”, já nos alertou o Mestre
Maior, dois mil anos atrás. Compreendemos só agora, toda a razão dessas palavras.
É que o nosso juiz, pode não ter ainda o conhecimento das verdadeiras leis, ou
pelo menos, não as ter ainda compreendido na sua verdadeira realidade.
Perante tudo isto, é urgente: primeiro aprendermos e
compreendermos em profundidade as Leis que regem a vida, em seguida
interiorizar esse conhecimento para reformular todos os conceitos que tínhamos
como corretos mas na realidade não eram. Nesse espaço de tempo, perante os
acontecimentos que nos forem surgindo, perante os atos e atitudes que formos
vendo nos outros ou em nós mesmos, o melhor julgamento e decisão, será com
certeza o “silêncio”.
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Participação na recolha de bens para o Banco Alimentar

O teu espírito será como os seus
pensamentos habituais; porque a
alma fica tingida na cor dos seus
pensamentos.
Marcus Aurelius (5,16)

